Publiczna Szkoła Podstawowa SPSK
im. św. Dzieci z Fatimy w Gogolewie
tel. (58) 535- 13-73 lub kom. 721-570-347
e-mail: spskgogolewo@gmail.pl

REGULAMIN REKRUTACJI
DO KLASY IV SPORTOWEJ O PROFILU PIŁKA NOŻNA CHŁOPCÓW
W PUBLICZNEJ SZKOLE PODSTAWOWEJ SPSK IM. ŚW. DZIECI Z FATIMY
W GOGOLEWIE
w roku szkolnym 2019/2020

1. INFORMACJE OGÓLNE:
Klasa sportowa zostanie utworzona w celu kształcenia dzieci o szczególnych uzdolnieniach sportowych.
Zajęcia sportowe w klasie będą realizowane w wymiarze 10 obowiązkowych godzin tygodniowo, w tym:
6 godzin szkolenia sportowego w dyscyplinie piłka nożna i 4 godziny wychowania fizycznego w ramach
ramowego planu nauczania szkoły podstawowej.
Zajęcia sportowe odbywać się będą na boisku wielofunkcyjnym, na boisku typu Orlik, w Hali Sportowej
Gminnego Ośrodka Sportu i Rekreacji w Gniewie, na basenie w Kwidzynie.
II. ZASADY NABORU
1. Podstawa prawna:
 Ustawa z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe (Dz. U. z 2017 r. poz. 59 ze zm.) –
art.137 ust 1-3
 Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 27 marca 2017r. w sprawie oddziałów
i szkół sportowych oraz oddziałów i szkół mistrzostwa sportowego (Dz.U. z 2017r. poz. 671)
 Statut Publicznej Szkoły Podstawowej SPSK im. św. Dzieci z Fatimy w Gogolewie
.
2. O przyjęcie do klasy IV sportowej o profilu piłka nożna chłopców w Publicznej Szkole Podstawowej
SPSK im. Św. Dzieci z Fatimy mogą się ubiegać się chłopcy, którzy:
 w danym roku kalendarzowym ukończyli klasę trzecią szkoły podstawowej w Publicznej Szkole
Podstawowej SPSK w Gogolewie lub innej placówce, ( roczniki 2009, 2010)
 posiadają bardzo dobry stan zdrowia potwierdzony orzeczeniem lekarskim wydanym przez lekarza
podstawowej opieki zdrowotnej,
 posiadają pisemną zgodę rodziców na uczęszczanie kandydata do oddziału sportowego,
 uzyskali pozytywne wyniki prób sprawności fizycznej.
3. Dokumenty wymagane przy przyjęciu ucznia do klasy sportowej:
 wniosek o przyjęcie do klasy sportowej (zał. 1)
 oryginał świadectwa ukończenia klasy III szkoły podstawowej (kandydaci spoza szkoły)

 zaświadczenie lekarskie o bardzo dobrym stanie zdrowia lub orzeczenie lekarskie o braku
 przeciwwskazań do uprawiania sportu wydane przez lekarza podstawowej opieki zdrowotnej
(10 godz. w-f /tyg.)
4. Terminy rekrutacji:
 do 15 kwietnia 2019 r. - składanie podań o przyjęcie do klasy sportowej
 24.04.2019 r (środa), godz.15:00 w Hali Sportowej Gminnego Ośrodka Sportu i Rekreacji w
Gniewie - próby sprawności fizycznej
 26.04.2019 r. - ogłoszenie listy kandydatów, którzy otrzymali pozytywny wynik z testu
 30.04.2019 r. - ogłoszenie listy dzieci zakwalifikowanych do IV klasy sportowej
 do 09.05.2019 r.- składanie w szkole potwierdzenia woli zapisu dziecka,
 14.05.2019 r. - ogłoszenie listy dzieci przyjętych do klasy sportowej
 od 14.05 2019 r. procedura odwoławcza
 Rodzicom/prawnym opiekunom przysługuje możliwość wniesienia odwołania od decyzji na piśmie
w terminie 7 dni od daty ogłoszenia list.
 Dyrektor rozpatruje odwołania w terminie 7 dni. Decyzja dyrektora jest ostateczna.
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5. Szkolna komisja rekrutacyjno-kwalifikacyjna:
a) w celu przeprowadzenia rekrutacji do klasy czwartej sportowej o profilu piłka nożna chłopców, dyrektor
szkoły powołuje Szkolną Komisję Rekrutacyjno-Kwalifikacyjną;
b) w skład komisji wchodzą:
- dyrektor jako przewodniczący,
- nauczyciel wychowania fizycznego,
- wychowawca klasy trzeciej
c) zadania Szkolnej Komisji Rekrutacyjno-Kwalifikacyjnej:
- opracowuje regulamin rekrutacji na dany rok szkolny,
- prowadzi postępowanie kwalifikacyjne zgodnie z zasadami określonymi w regulaminie,
- kwalifikuje kandydatów do przyjęcia na podstawie zaświadczeń lekarskich,
- przeprowadza test sprawności fizycznej wśród kandydatów,
- ustala listę uczniów przyjętych do klasy sportowej,
- sporządza protokół postępowania kwalifikacyjnego.
III. TESTY SPRAWNOŚCI FIZYCZNEJ OGÓLNEJ I SPECJALNEJ
Kandydaci do klasy sportowej przystępują do testu sprawności fizycznej po uzyskaniu wstępnej akceptacji
Dyrektora Szkoły oraz szkolnej komisji rekrutacyjno-kwalifikacyjnej.
Celem testów jest obiektywne stwierdzenie ogólnych i specjalnych umiejętności ruchowych dzieci, które
wykazują zainteresowanie piłką nożną i chcą doskonalić swoje umiejętności w klasie sportowej.
Testy sprawności ogólnej:
1. Test zwinności - bieg 4x10m - czas(s)
2. Test skoczności - (mocy) – skok z miejsca (cm)
Testy sprawności specjalnej:
1. Slalom z prowadzeniem piłki (s)
2. Gra
3. Odbicie piłki o ławeczkę.
4. Żonglerka
IV. OBOWIĄZKI UCZNIA KLASY SPORTOWEJ
Uczniowie klasy sportowej zobowiązani są do:
- przestrzegania statutu szkoły i innych regulaminów obowiązujących w szkole,
- przestrzegania zasad BHP podczas zajęć i troski o sprzęt sportowy,
- realizacji podstawowego wymiaru godzin,
- godnego reprezentowania szkoły na zawodach sportowych wyznaczonych przez trenera,
- osiągania zadowalających wyników w nauce i zachowaniu,
- osiągania postępów w sporcie,
Uczeń klasy sportowej dba o aktualne badania lekarskie i strój sportowy.
IV. INFORMACJE DODATKOWE
Uczniowie, którzy nie kwalifikują się do dalszego szkolenia sportowego, na podstawie opinii nauczyciela lub
trenera prowadzącego zajęcia sportowe lub opinii lekarza, zostają przeniesieni od nowego semestru lub roku
szkolnego do oddziału działającego na zasadach ogólnych (Dz. U. z 2017r. poz. 671)
V. ZAŁĄCZNIKI DO REGULAMINU:
1. Wniosek o przyjęcie do IV klasy sportowej

